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آنچلوتی به ایران نمی آید آقای جاللی
مجید جاللی حرف های خود در مورد حضور مربیان خارجی را تکذیب کرد 
ولی خب او مؤســس کانون مربیانی بــود که نه کی روش و برانکو را قبول 
داشــت و نه حاال احتماالً ساپینتو و مورایس و بردیف را قبول دارد! مجید 
جاللی آنقدر فهمیده هســت که بداند مربیان درجه یک و حتی درجه ۲ 
خارجی به ایران نمی آیند. قرار نیست آنچلوتی، رئال مادرید را بی خیال شود 
و مثاًل بیاید اســتقالل. همان طور که در بحث بازیکنان هم قرار نیســت 
لواندوفسکی به جای بارسا به پرسپولیس بیاید و طبعاً پرسپولیسی ها باید 
خوشــحال باشند که همین یورگن لوکادیا را جذب کرده اند چون رزومه 
بدی ندارد. حاال امکان دارد یک عده بگویند لوکادیا با فالن مبلغ نمی ارزد 
اما به هر حال از قدیم گفته اند هر قدر پول بدهی، آش می خوری و لوکادیا 
هم اگر مهاجم بهتری بود و یا از تیم های مطرح اروپایی پیشنهاد داشت، 

اصاًل به تهران که هیچ، وارد قاره آسیا هم نمی شد.
مجید جاللی که قاعدتاً دلش برای فوتبال می سوزد، باید بپذیرد که 
سطح فنی لیگ برتر فوتبال ایران بسیار پایین است به طوری که مجموع 
دقایق جذاب یک مسابقه به ۸ دقیقه هم نمی رسد. راه حل این مشکل هم 
حضور گسترده تر مربیان خارجی است. پرسپولیس زمان برانکو چند سر 
و گــردن بهتر از زمان گل محمدی فوتبال بــازی می کرد همان طور که 
استقالل استراماچونی به مراتب چشــم نوازتر از استقالل مجیدی بود و 

تماشاچی از نمایش این تیم )صرف نظر از نتیجه( لذت می برد.
ما هنوز پرســپولیس آری هان و دنیزلی را هم فراموش نکرده ایم که 
چقدر زیباتر و هجومی تر از پرسپولیس فعلی بودند. کی روش هم اگر تیمش 
هجومی نبود )که نبود( حداقل »تیم« بود و اصول داشت. حتی اسکوچیچ 
تیم ملی را از ته دره نجات داد پس اینکه به طور کلی و ریشه ای با حضور 
مربیان خارجی مخالفت کنیم، همان قدر غلط و غیرمنطقی است که منکر 

زحمات مربیان ایرانی شویم. 
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كارشناس داوري: حیدري پنالتي استقالل را نگرفت
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سپاهان منتظر اشتباه ما بود

 نقل و انتقاالت
 آبی ها تمام نمی شود 

برای مورایس ارنج کرد
ساپینتو استقالل را 

 شوک سپاهان 
به قهرمان

 ساپینتو: داور یک 
پنالتی ما را نگرفت 

 پرسپولیس 
کهکشانی تر 
شــد

 شیخ دیاباته
 را  هم 

بگیریـد!

 استقالل قایدی
 را هم برگرداند

 لوکادیا ۴ سال قبل 
 ۱۷ میلیون یورو از 
برایتون گرفته بود 

 قیمت یکی  از 
 گزینه های پرسپولیس 

سه برابر شد 

حمله دالل ها به پرسپولیسلوکادیای هلندی هم آمد

 کرونا، رکوردشکنی
 و مدال نقره

 روز سختی که به فصیحی 
در قونیه گذشت

نظر سنجی
SURVEY

ادامه دارد

خوش بینی پرسپولیسی ها به پیروزی در بازی امروز
در نظرسنجی سایت خبرورزشی در مورد بازی حساس پرسپولیس-ذوب آهن 
پرسیدیم که بیش از ۲۰ هزار نفر در آن شرکت کردند و تا دیشب حدود ۶۳ 
درصد به پیروزی پرســپولیس رأی دادند. شما همچنان می توانید با ورود به 

سایت در این نظرسنجی شرکت کنید.

پایان پیکارهای 5 وزن    
اول كشتی  فرنگی با 2 فینالیست  

دیدارهای 5 وزن اول کشــتی  فرنگی بازی های کشورهای  اسالمی دیروز 
برگزار شد و با  معرفی نفرات برتر به  پایان رسید. مسابقات 5 وزن پایانی نیز 
امروز برگزار می شود. در خاتمه مرحله مقدماتی دیدارهای 5 وزن اول، تیم 
کشورمان ۲ نماینده به فینال رسید تا قبل از انجام پیکارهای نهایی، کسب 
۲ مدال ما قطعی و صددرصد باشد. شیرزاد بهشتی طال و محمدرضا رستمی 
با غلبه بر حریفان به فینال ۶۳ و 7۲ کیلو راه یافتند. محمد حسینوند پناهی 
و مهدی بالی نیز در اوزان 55 و 97 کیلو به دیدار رده بندی رسیدند. رسول 

گرمسیری هم در ۸۲ کیلو حذف شد.
جهانبخش برای لوكادیا آرزوی موفقیت كرد  

علیرضا جهانبخش و یورگن لوکادیا هر دو سابقه حضور در برایتون انگلیس 
را دارند و بعد از رســمی شــدن حضور لوکادیا در پرســپولیس، علیرضا 
جهانبخش برای این بازیکن هلندی در فوتبال ایران آرزوی موفقیت کرد. 
کاپیتــان دوم تیم ملی، لوکادیا را بازیکــن خوبی می داند که می تواند به 

پرسپولیس کمک کرده و سطح فنی لیگ ایران را باال ببرد.
مهدی پور به جای آمانوف و رضاوند  

انتظار می رفت در ترکیب اولیه استقالل از بین آمانوف و رضاوند، حداقل 
یک نفر در نقش بازیساز بازی کند اما ساپینتو، مهدی پور را به عنوان هافبک 
هجومی انتخاب کرد. روش بازی استقالل  ۱-۳-۲-۴بود و برخالف تمام 
پیش بینی ها تیم ساپینتو با ۳ مدافع میانی بازی نکرد. نکته دیگر اینکه از 

کاوه، محبی، بابایی و... هم خبری نبود.
قایدی آمد، ارسالن می رود؟  

با حضور مهدی قایدی در استقالل، ترافیک شدید در خط حمله آبی پوشان 
شدیدتر هم می شود و واقعاً معلوم نیست به بازیکنانی چون ارسالن مطهری، 
آرمان رمضانی و... بازی برســد. در همین راستا شنیدیم احتمال جدایی 
قرضی یکی، دو بازیکن استقالل در فاز هجومی زیاد است و باید دید ساپینتو 

در این مورد چه تصمیمی می گیرد؟
كاوه با ناراحتی از آزادی رفت   

کاوه رضایی دیشب بعد از باخت استقالل زودتر از همه ورزشگاه آزادی را 
ترک کرد. چهره او ناراحت به نظر می رســید که البته می تواند به خاطر 
شکســت استقالل باشد. حاال باید دید آیا مشکل کاوه تا بازی دوم مقابل 

ملوان حل می شود یا نه؟
مشکل استقالل با تلویزیون باال گرفت  

در حالی که کنفرانس مطبوعاتی مورایس تمام شده بود، مدیر رسانه ای 
اســتقالل گفت اگر دوربین های تلویزیونی در کنفرانس باشند، ساپینتو 
مصاحبه نمی کند! این موضع گیری نشــان داد مشــکالت بین باشگاه 
اســتقالل و صداوســیما حاد است. اســتقاللی ها مدعی اند حق پخش 

تلویزیونی را هم دریافت نکرده اند.

 چمن عجیب ورزشگاه آزادی 
اولین چیزی که در بازی استقالل- سپاهان به چشم آمد، وضعیت نه چندان 
جالب چمن ورزشگاه بود. عادت کرده بودیم چمن آزادی را بدون ایراد یا 
کم ایراد ببینیم اما چمنی که دیشب دیدیم، اصاًل تعریفی نداشت و کاماًل 
مشــخص بود نسبت به فصل گذشته بدتر شــده است. کاش مسئوالن 
ورزشگاه و شرکت توسعه و تجهیز در این مورد توضیح بدهند و مشکالت 
را بگویند چون واقعاً حیف است چمن بهترین ورزشگاه کشور خراب باشد.

 استقالل یک پنالتی طلبکار شد 
در تصاویر آهسته تلویزیونی مشخص بود حسینی بازیکن سپاهان آرمان 
رمضانی، مهاجم اســتقالل را شارژ کرده اســت. البته رمضانی هم کمی 
بزرگنمایی کرد اما نمی توان کتمان کرد که حسینی او را شارژ کرد. حداقل 
۳ کارشــناس داوری هم این صحنه را پنالتی دانستند اما بیژن حیدری 
چنین اعتقادی نداشت. در این صحنه ساپینتو هم به شدت اعتراض کرد 

و تا نزدیکی های محوطه جریمه سپاهان رفت که او را برگرداندند.
 احمدی: حق پخش باشگاه ها پرداخت شده است 

محمدرضا احمدی در جریان بازی استقالل- سپاهان در مورد حق پخش 
تلویزیونی گفت: »حق پخش باشگاه ها در سال های ۱۳99 و ۱۴۰۰ توسط 
تلویزیون پرداخت شــده است.« او از صداوســیما حمایت کرد و به نظر 
می رسید مشــغول کنایه زدن به باشگاه هایی است که برای پخش زنده 

بازی ها همکاری الزم را ندارند.
  نزدیک بود ساپینتو با حیدري درگیر شود 

در اواخر مســابقه آرمان رمضاني داخل محوطه جریمه سپاهان بر زمین 
افتاد اما بیژن حیدري اعتقادي به پنالتي نداشت و در سوت خود ندمید. 
همین مسئله موجب شد ریکاردو ساپینتو براي لحظاتي کنترل خود را از 
دست بدهد و به سمت داخل زمین دوید تا اعتراض خود را به داور مسابقه 
نشان بدهد اما دستیاران او بالفاصله وارد عمل شدند و سرمربي استقالل 
را کنترل کردند تا اولین تجربه سرمربیگري  اش براي آبي پوشان با گرفتن 

کارت زرد یا قرمز توأم نشود. 

علیرضا مرادی و حمیدرضا افشون     شهید دستگردی تهران    امیرسامان سلطانی 

)۴۱( دانیال جهانبخش

ملوان شبیه لیگ یک بازی كرد

پیکان شایسته برد بود
فرهاد کرمانشاهی، دانیال جهانبخش، میالد بدرقه، امیرحسین غالمی، 

سامان فالح، غالمرضا ثابت ایمانی، منصور باقری، علی رمضانی 

)محمدحسین فالح(، محمدمهدی لطفی )محمدجواد آزاده(، مجتبی 

حقدوست )محمدرضا رئوفی منش( و سامان حسینی )ابراهیم صالحی(

سرمربی: سیدمجتبی حسینی

رضا حیدری، پدرام قاضی پور )عبدا... حسینی(، مصطفی نائیج پور، 

سعید کریمی، مجید عیدی، میالد شعبانلو )اکبر ایمانی(، محمدصادق 

بارانی، مهران احمدی )محسن انبساطی(، سجاد بازگیر )محمد 

قادری(، سهیل فداکار و مهدی مؤمنی )مسعود کاظمینی(

سرمربی: مازیار زارع

بازیکنان ملوانبازیکنان پیکان

از متن بازي
تیم تازه لیگ برتری ملوان به جز دو بازیکن جدید از 
نفت مسجدســلیمان یعنی نائیج پــور و عیدی از 9 
بازیکن لیگ یکی فصل پیش خود استفاده کرد و در 
نیمــه اول حتی یک بار دروازه پیکان را تهدید نکرد. 
ملوان از بازیکنی در خط حمله ســود برد که فصل 
گذشته در لیگ یک نیمکت نشین بود. در مقابل پیکان 
کــه جوان ترین تیم لیگ برتــری را در اختیار دارد، 
نمایش بهتری نسبت به حریف داشت و پیش از گل، 
دو بار می توانست دروازه ملوان را باز کند. گل دانیال 
جهانبخش مدافع پیش تاخته پیکان که ســه، چهار 

بازیکن ملوان را به عقب راند، از زاویه بسته و به شکل 
کات دار به ثبت رسید تا نیمه اول پیکانی ها شادمان 
راهی رختکن شوند. روی گل پیکان، شعبانلو هافبک 

ملوان در میانه میدان توپ را لو داد و مقصر بود.
ملوان در نیمه دوم برتری نسبی داشت و پس از 
دقایقی از بازی، اکبر ایمانی، محمد قادری و مسعود 
کاظمینــی را به میدان فرســتاد اما ایــن تیم اصاًل 
مهاجمی نداشت که بخواهد دروازه پیکان را با تهدید 
جــدی مواجه کند. پیکان با دفاع منســجم و بازی 
حساب شده شایسته این پیروزی بود اما ملوان همان 

فوتبالی را ارائه کرد که در لیگ یک بازی می کرد.
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نوید مظفري، کارشناس داوري درخصوص قضاوت بازي 
استقالل و سپاهان گفت: »در دقیقه ۲5، برخوردي بین 
توپ با دست بازیکن سپاهان در محوطه جریمه رخ نداد و 
اعتراض ساپینتو براي اعالم پنالتي بیهوده بود. اخطار به 
رامین رضاییان در نیمه نخست درست بود.« وي درباره 
نیمه دوم اظهار کرد: »اخطاري که در دقیقه ۴9 به بازیکن 

سپاهان داده شد، اشتباه بود و همچنین آفسایدي که از 
ســپاهاني ها در دقیقه 9۱ گرفت، صحیح بود.« مظفري 
درخصوص ســرنگون شــدن رمضاني در دقیقه ۸۳ در 
محوطه جریمه ســپاهان توضیح داد: »مدافع سپاهان، 
مهاجم استقالل را هل داد و داور باید پنالتي اعالم مي کرد 

که در این صحنه هم حیدري دچار اشتباه شد.«

در شــبی که استقالل و ملوان باختند، هوادار که 
مهمان آلومینیوم اراک بود، برد ارزشمندی را مقابل 
این تیم کسب کرد. شاگردان الهامی با تک گل دقیقه 
۲۲ محمدجواد احمدی از سد نماینده اراک گذشتند 

تا با دست پر به تهران برگردند.

حامد شیری اولین گلزن نساجی در لیگ امسال 
بود که تیمش را با پنالتی دقیقه ۴9 از مس رفسنجان 
پیش انداخت؛ هرچند مسی ها خیلی زود این گل را با 
ضربه شیمبا جبران کردند و بازی را به تساوی کشیدند. 
در آن سو بازی نفت مسجدسلیمان و مس کرمان هم 
تــا حــدود دقیقــه 7۰ بــا نتیجــه ۳-۲ به ســود 

مسجدسلیمانی ها در جریان بود.

 برد ارزشمند هوادار 
مقابل تیم رحمتی

شیری؛ اولین گلزن نساجی

وزارت ورزش مخالفتی با حضور بانوان ندارد
فیفا خواســتار حضور بانوان در لیگ برتر فوتبال 
ایران شده و این مسئله باعث شد در نهایت بازی های 
هفته اول لیگ بدون حضور تماشاگران مرد و زن برگزار 
شــود. در این مورد با یکی از مسئوالن وزارت ورزش 
صحبت کردیم که به خبرورزشی گفت: »وزارت هیچ 
مشــکلی با ورود بانوان به ورزشگاه ها با حفظ یکسری 

مسائل ندارد ولی به هر حال مجوزهای الزم باید گرفته 
شود و نهادهای دیگری هم باید همکاری کنند تا انشاءا... 
مشــکل حل شــود.« از این مقام مســئول در مورد 
بلیت فروشــی بازی استقالل-سپاهان پرسیدیم که 
گفت: »قطعاً این کار نباید انجام می شد و اگر مردم پول 

داده اند، پول آنها باید پس داده شود.«

ســرمربي سپاهان پس از کسب پیروزي در مهمترین 
بازي هفته اول به این مسئله اذعان کرد که استقالل در 
ورزشــگاه آزادي بدشانســي آورد. ژوزه مورایس در 
کنفرانس مطبوعاتي دیشب حرف هاي جالبي زد که 

چکیده آنها را با هم مي خوانیم:
  استقالل یک مقدار بدشانس بود چون تیمي که در 
خانه بازي مي کند محکوم به کســب پیروزي اســت. 
همین مسئله روي بازیکنان آنها فشار فراواني مي آورد 
و من دقیقاً متوجه این مسئله شدم اما با این وجود بازي 

براي ما هم آسان نبود. 
  ســپاهان خوب بازي کرد. مــا تالش کردیم ابتدا 
مســابقه را کنترل کنیم و پــس از آن کار را در اختیار 
خودمان بگیریم. انصافاً باید گفت خوش شــانس هم 
بودیم که گل نخوردیم. من قبالً آدم خوش شانسي بودم 
و االن هم خوش شانس هستم که توانستم در یک بازي 

بدون تماشاگر برنده باشم. 
  بایــد به بازیکنانم تبریک بگویم؛ بازي خوب و برد 
شیریني بود. حاال سپاهان مي رود براي مسابقه هفته 

دوم. 

تیمي كه در خانه بازي مي كند، محکوم به برد است
مورايس: من خوش شانس بودم، استقالل بدشانس
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سپاهان منتظر اشتباه ما بود

ساپینتو: داور یک 
پنالتی ما را نگرفت

ریکاردو ســاپینتو ســرمربی پرتغالی 
استقالل، پس از شکست ۲-صفر مقابل 
ســپاهان در کنفرانس خبــری گفت: 
»سپاهان منتظر اشتباه ما بود که از آن 
استفاده کند. در بازی های بعدی نباید 
اشتباهات را تکرار کنیم. البته داور یک 
پنالتی را برای ما نگرفت. برای من رکورد 
خیلی مهم نبــود، نباید می باختیم که 
باختیم. در بازی های بعد باید بهتر ظاهر 
شویم و این شکست را جبران کنیم. ما 
سیســتم مان را به ۲-5-۳ تغییر دادیم. 
مــن در بازی های تدارکاتــی از همین 
سیستم استفاده کردم ولی متأسفانه بعد 

از اینکه گل دوم را خوردیم، ذهنیت مان 
را از دست دادیم.« 

وی ادامــه داد: »در نیمه اول خوب 
بودیم، حریف فرصت زیادی نداشــت و 
تنها یک موقعیت داشت. اگر داور پنالتی 
ما را در نیمه دوم می گرفت، می توانستیم 

به بازی برگردیم.«
وی افزود: »ما می توانستیم از فضاها 
استفاده و شوتزنی کنیم. به اندازه کافی 
خوب نبودیم. نیمه اول بازی را دوســت 
داشــتم اما وقتی گل خوردیم، شرایط 
تغییر کرد. باید ســعی کنیم پیشرفت 

کرده و بهتر شویم.«


